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ŽÁDOST O ZÁPIS DO SEZNAMU TLUMOČNÍKŮ A PŘEKLADATELŮ
Je žadatel podnikající fyzická osoba?
Vyberte zda jde o podnikající osobu 
Vyberte možnost doručování
Korespondenční adresa:
1 V případě zažádání o doručování na adresu elektronické pošty bude uvedená adresa zapsána jako veřejný údaj v seznamu tlumočníků a překladatelů.
Přeji si zapsat do seznamu znalců adresu internetových stránek týkajících se tlumočnické
nebo překladatelské činnosti jako veřejný údaj.
Vyberte zda jde chcete zveřejnit adresu webových stránek
Vyberte typ zkoušky o který žádáte
2 Vstupní zkouška se považuje za splněnou v případě, že žadatel při vykonání vstupní zkoušky uspěl v jiném jazyce, než pro který nově žádá o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, v uplynulých 3 letech před dnem podání žádosti.
Jazyk a specializace3
3 Žadatel může podat u každého jazyka žádost na zápis jako tlumočník a jako překladatel. Pokud žadatel zaškrtne u uvedeného jazyka obě možnosti nebo pokud nezaškrtne ani jednu možnost, posoudí ministerstvo žádost tak, že žadatel žádá zapsat jako tlumočník i jako překladatel. 4 Jednotlivé specializace se oddělí středníkem. Žadatel není povinen žádat o specializace.
Přeji si zapsat do seznamu tlumočníků a překladatelů výše uvedené specializace jako veřejný údaj.
Vyberte zda jde chcete zveřejnit adresu webových stránek
Přeji si zapsat do seznamu tlumočníků a překladatelů korespondenční adresu jako veřejný údaj.
Vyberte zda jde chcete zveřejnit adresu webových stránek
Žadatel získal oprávnění k výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti  podle zákona č. 36/1967 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 354/2019 Sb., byl zapsán v seznamu znalců a tlumočníků déle než 10 let před nabytím účinnosti zákona č. 354/2019 Sb. a podává žádost podle § 44 odst. 4 zákona č. 354/2019 Sb. pro stejný jazyk5 
5   V takovém případě se podmínka požadovaného vzdělání považuje za splněnou.
Seznam příloh:
6 Podmínky odborné způsobilosti, které musí žadatel doložit, jsou upraveny § 8 odst. 1 zákona č. 354/2019 Sb. 7 Pokud žadatel nesplňuje některou z podmínek odborné způsobilosti, může podle § 8 odst. 4 zákona č. 354/2019 Sb., v odůvodněných případech zažádat ministerstvo o prominutí některé z podmínek. V takovém případě musí žadatel k této žádosti přiložit též odůvodněnou žádost o prominutí této podmínky, v níž vylíčí důvody pro prominutí. Ministerstvo může splnění některé z podmínek prominout pouze tehdy, jsou-li ostatní podmínky splněny v takové míře, která dává dostatečnou záruku, že tlumočnická nebo překladatelská činnost bude vykonávána s odbornou péčí; zejména lze prominout nesplnění podmínky získání požadovaného vzdělání podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 354/2019 Sb. získáním delší aktivní odborné praxe. 8 Bezúhonnost je nutné doložit pouze u fyzické osoby, která se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v cizím státě, nebo u fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, a to způsobem stanoveným v § 9 odst. 3 zákona č. 354/2019 Sb. 9 Znalost českého jazyka musí doložit žadatel, který není rodilým mluvčím. Rodilým mluvčím se rozumí osoba, která složila maturitní zkoušku z českého jazyka. Žadatelé, kteří nejsou rodilým mluvčím, doloží znalost českého jazyka podle § 7 odst. 4 zákona č. 354/2019 Sb. 10 Tyto dokumenty žadatel dokládá, pokud žádá o vykonání rozdílové zkoušky. 11 Zde žadatel uvede všechny přílohy, které jsou k přihlášce přikládány. Přílohou žádosti mohou být i jiné než uvedené dokumenty.
Žadatel prohlašuje, že údaje v žádosti jsou pravdivé, a že splňuje podmínky stanovené § 7 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 354/2019 Sb.
Způsob doručení žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů:
Podpis/Elektronický podpis:
Vyberte způsob doručení
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